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Workplacessa iloista  
viestinnän hyrinää

Eepeen asiakkuuspäällikkö

On ilo seurata Eepeen Workplace-ryhmiä, joihin on syntynyt iloista 
viestinnän hyrinää. Tulevan kevään aikana sovellus tulee ottamaan 
isompaa roolia myös Eepeen toimipaikkojen sisäisessä viestin-
nässä.

Jos et ole vielä mukana, kannattaa ottaa tunnukset pian käyttöön 
ja kirjautua kuulolle. Eepee/kaikki-ryhmästä löydät kaikki Eepeen 
viralliset tiedotteet ja avoimet työpaikat. Eepee/eepeeläinen-
ryhmässä jaetaan tietoa Eepeen toimipaikkojen tapahtumista ja 

vinkataan harrastusmahdollisuuksista. S-ryhmä-
kanavalla käydään avointa keskustelua eri 

aihepiireistä ja vaihdetaan kuulumisia koko 
S-ryhmän henkilökunnan kesken. 

Mukavia tuulahduksia digirintamalle tuo 
keväällä myös S-mobiilin päivitetty versio, 
joka tarjoaa meille ja asiakasomistajil-
lemme uusia mahdollisuuksia markki-
nointiin ja viestintään sekä S-ryhmän 
mobiilipalveluiden helpompaan käyttöön-

ottoon. Lisäksi S-ryhmässä tullaan julkai-
semaan täysin uusia mobiilipalveluita. 

Paljon on uutta ja kivaa siis tulossa. 

Hyvää tulevaa joulun aikaa ja 
antoisia hetkiä digitaalisen 
viestinnän parissa!

Arvot
Olemme asiakasta varten.

Kannamme vastuuta ihmisistä ja 
ympäristöstä.

Uudistamme jatkuvasti 
toimintaamme.

Toimimme tuloksellisesti.

Alueellisuus on meille tärkeää.

Visio
Asiakasomistajiemme 

ykkösvalinta – Ylivoimaista 
hyötyä ja parasta palvelua 

omasta kaupasta.

Toiminnan tarkoitus
Tuotamme kilpailukykyisesti 
ja kannattavasti monipuolisia 

palveluja ja etuja 
asiakasomistajillemme.

Kerrothan kassalla ennen maksutapahtumaa olevasi  

oikeutettu henkilökunnan jouluetuun. Etu voimassa  

1.–23.12.2018 ja sen voi käyttää useasti. Etu koskee myös 

henkilökunnan talouden jäseniä. 

H E I  E E P E E L Ä I N E N , 

M E I L L Ä  O N  L A H J A  S I N U L L E !

Kaikki normaalihintaiset tuotteet 
S-Etukortilla maksaessasi

Lahjaetu Uusi henkilökuntaetu

Hurmaavaa joulun aikaa sinulle toivottaen,

MARKETKAUPPA

Jani Kurkimäki on nimitetty 1.9.2018 alkaen S-market Kauhavan 
kakkoseksi. Jani on aiemmin toiminut kakkosena S-market Alahärmässä.

Sanna Ylinen on nimitetty 1.9.2018 alkaen S-market Alahärmän 
kakkoseksi. Sanna on aiemmin toiminut myyjänä S-market Ylihärmässä.

Tanja Salonsaari on nimitetty 1.10.2018 alkaen S-market Tanelinrannan 
marketpäälliköksi. Tanja on aiemmin toiminut S-market Törnävän 
marketpäällikkönä.

Teemu Uotila nimitetty 1.10.2018 alkaen S-market Törnävän 
marketpäälliköksi. Teemu on aiemmin toiminut S-market Vimpelin 
marketpäällikkönä.

Mari Humppi on nimitetty 1.10.2018 alkaen S-market Vimpelin 
marketpäälliköksi. Mari on aiemmin toiminut S-market Ähtärin 
marketpäällikkönä. 

Virpi Lahtinen on nimitetty 1.12.2018 alkaen S-market Ähtärin 
marketpäälliköksi.  Virpi on aiemmin toiminut S-market Lehtimäen 
marketpäällikkönä. 

Teitä, työnantaja, työkaverit 
ja ystävät tahdon lämpimästi 
kiittää, teidät kaikki 
muistojen kirjoon liittää!

Aino Lassila

Sale Soinin pitkäaikainen työntekijä Aino Lassila jäi ansaituil-
le eläkepäiville 1. heinäkuuta 2018. Kahvittelimme kaupalla 
asiakkaiden kanssa ja vietimme läksiäisiä työporukan kesken. 
Järjestimme Ainolle yllätyksen, puimme hänet kukkahattu-
vaatteisiin ja veimme mökille, jossa hänelle oli järjestetty 
konsertti. Ilta oli ikimuistoinen ja hiukan haikeakin.

Haluamme kiittää yhteisistä työhetkistä Ainoa, auttavaista 
ja aina ystävällistä työkaveria. Sale Soini ei ole sama ilman 
Ainon lempeää olemusta. Aino, ihania eläkepäiviä sinulle! 

Työkaverit

Eepeen IPA-palkitut  SYKSY 2018

AUTOKAUPPA

Juha Stenius on nimitetty 1.10.2018 alkaen Ess Autotalon myynti-
johtajaksi. Juhan vastuualueeseen kuuluu kokonaisvastuu Ess Autotalon 
autoliiketoiminnasta ja autokaupan kehitysohjelman toteuttamisesta.

Juha siirtyy Eepeelle Rinta-Joupin autoliikkeestä, jossa hän on viimeksi 
toiminut sisäänostajana. Hänellä on yli 14 vuoden kokemus autokaupan  
eri työtehtävistä. Stenius raportoi tehtävässään toimialajohtajalle.

Heikki Latvala on nimitetty 1.1.2019 alkaen Ess Autotalon vaihtoauto-
kaupan päälliköksi. Heikki siirtyy tehtävään joustavasti loppuvuoden 
aikana, kun tehtävien organisointi antaa tähän mahdollisuuden. 

Heikin vastuualueeseen kuuluu Ess Autotalon vaihtoautovaraston 
kehittäminen ja vaihtoautokaupan kannattavuuden parantaminen.  
Latvala raportoi tehtävässään myyntijohtajalle.

Nimityksiä

Lähi-ABC Alajärvi
Kristian Raearo
Maija Kiviniemi

Lähi-ABC Alavus
Jasmin Yli-Kaatiala
Heidi Lampi
Riia Rantala

Lähi-ABC  
Kristiinankaupunki
Timo Muhonen
Jaana Ahlström 
Essi Vanhanen

Lähi-ABC Alajärvi
Lotta Hernesniemi
Greta Niemi

IPA 1 

IPA 2 IPA  
on valtakunnallinen 

tunnustus, jossa 
palkitaan Hesburgerin 

Iloisen Palvelun 
Ammattilaisia.

Jännitystä joulupöytään

Sesongin

maukkain

juhlajuoma

Helles

saatavana eepeen ravintoloista

eepeen seinäjoen s-marketeista ja prismasta

&

Pohjalainen jouluolut

ULPU HELLES

J os minä kuvailisin joulun, olisi 
se piristys pimeyden keskellä: 
yllätyksellisyyttä, jännitystä, 

ilon jakamista, lämpimiä ajatuksia ja 
yhdessäoloa. Siinä on vahvoja, vanhoja 
perinteitä ja uusia raikkaita vaikutteita.

Tätä kaikkea on myös Ulpu Helles 
-olut.  Ulpu on raikas, voimakkaasti 
humaloitu vaalea olut, jossa voi aistia 
vaikutteita eteläsaksalaisista baijeri-
laisista oluista ja pilsnereistä. Ulpu on 
piristys pimeyden keskellä, joka sovel-
tuu sellaisenaan seurustelujuomaksi 
jakamaan iloa ja lämpimiä ajatuksia. 
Perinteiseen suomalaiseen joulupöy-
tään, jonka herkut ovat usein maultaan 
pehmeitä ja mietoja sekä rakenteeltaan 

raskaita, Ulpu tuo raikkautta, ryhtiä, 
yllätyksellisyyttä ja rohkeutta. 

Ulpun ovat suunnitelleet yhteis-
työssä paikallisen Mallaskosken 
panimon kanssa Eepeen työntekijät 
Kati Lehtimaa, Joonas Uitto ja Hannu 
Luhtala. Ulpu on heidän ja Mallas-
kosken panimon lahja Eepeelle, lahja 
meille kaikille.

Voisi sanoa, että tämä suklaa-
maltaasta valmistettu lager on kuin 
lasikuoressa oleva joulukalenterin 
konvehti, joka päivä päivältä tuo 
joulun lähemmäksi meitä.

Kamomilla Vainio
Esimiesharjoittelija, SeAMK restonomi 
ravintola Amarillo

pääkirjoitus
Eepee

e-palat
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TEKSTI PIRJO LATVA-MANTILA KUVAT SAMU LEHTINEN

M
arraskuisena tiistaina lounasasiakkaita poik-
keaa tasaiseen tahtiin. Noutopöydässä on tä-
nään tarjolla muun muassa pippuribroileria 
ja kaalikääryleitä – pepparbroiler och kåldo-

mar. Moni valitsee lounaansa myös uuden Hesburgerin 
listalta.

On keskipäivä, ja ravintolapalveluvastaava Jaana 
Ahlström on lopettelemassa aamuviideltä alkanutta 
työvuoroaan. 

– Olen keitellyt kahvia, tehnyt pullia, täyttänyt vit-
riiniä ja palvellut asiakkaita. Ihan tätä perustyötä, jota 
aamuvuorossa tehdään, kuvailee Jaana ja esittelee yl-
peänä vitriinin, joka on nyt kaksiosainen. 

– Kun uutta linjastoa suunniteltiin, saimme kertoa 
omia ideoitamme, ja tämä kaksiosainen vitriini oli mi-
nun ideani, hän hymyilee.

Paikka muuttui viime toukokuussa Lähi-ABC:ksi 
ja ravintolan yhteyteen avattiin Hesburger, mikä tiesi 
muutoksia myös henkilökunnan työnkuvaan.

– Hesburger sai tosi hyvän lähdön. Itsekin olin sillä 
puolella melkein koko kesän. En olisi ikinä uskonut, 
miten kivaa työtä se on, toteaa kiireisistä työpäivistä 
nauttiva ravintolapalveluvastaava.

– Tykkään, kun on paljon ihmisiä ja kauhea härdelli. 
Siksi varmaan viihdynkin Hesburgerissa. Toisaalta kyl-
lä nautin siitäkin, kun ehtii jutella asiakkaiden kanssa, 
Jaana jatkaa.

Kaikki 
auttavat 
toisiaan 

Uudistunut Lähi-ABC 
Kristiinankaupunki on kuin 
valoisa keidas marraskuun 

pimeydessä. Henkilökunnalla 
on takanaan vauhdikas kesä, 

joka alkoi mittavalla remontilla 
ja jatkui uusien asioiden sekä 

toimintatapojen opettelulla. 

Todellisia moniosaajia
Ristiintyöskentely on korostunut uudistuksen myö-
tä. Liikemyymäläpäällikkö Henna Keller kehuukin 26 
hengen työporukkaansa todellisiksi moniosaajiksi. 

– Ketään ei jätetä yksin asiakaspaineen kanssa. Se on 
meidän periaatteemme, hän sanoo. 

Yksi innokkaimmista uuden opettelijoista on ollut 
Annette Peltoniemi, 60, porukan ”Mama”. Annette ha-
lusi ehdottomasti opetella Hesburgerin työt.

– Jos et ole valmis oppimaan mitään uutta, jämähdät. 
Onhan se aivan uusi maailma – erilainen kassa ja kaik-
ki, mutta kun huomaa oppivansa uusia asioita, arvos-
taa itseäänkin taas vähän enemmän. Vaikka eihän tässä 
koskaan valmiiksi tulla, hän miettii.

Maaliskuussa taloon tullut Hesburger-vastaava Timo 
Muhonen kuvailee työkavereitaan timanttiseksi poru-
kaksi.

– Kaikki auttavat toisiaan ja työt tehdään jämptisti, 
hän kiteyttää.

Samaa mieltä on kahdeksan vuotta talossa työsken-
nellyt Jaana.

– Meillä on myös hauskaa töissä. Nauramme paljon, 
ja täällä voi olla oma itsensä, vähän hölmöillä ja mo-
kaillakin.

Mustaf Ahmed Sheeq
Valtteri Alen
Hayder Al-Sammarraie
Desire Baliton
Christian Erlands
Sirkka Högnäs
Pia Jansson
Sonja Kankaanpää
Tetiana Kizilova
Elsbeth Kortesniemi
Rasmus Lillkull

Jasmin Männistö
Aamir Mehmood
Judith Norrgård
Tiina Oikonen
Annette Peltoniemi
Heidi Sjöblom
Maarit Suomi
Essi Vanhanen
Maria Wester
Heidi Ontto-Panula

Lähi-ABC 
Kristiinankaupungin 
tiimi:

Henna Keller, liikennemyymäläpäällikkö
Jaana Ahlström, ravintolapalveluvastaava
Timo Muhonen, palvelupäällikkö
Kristina Pitkäkoski, marketvastaava
Susanne Klemets, vuoropäällikkö

LIIKENNEMYYMÄLÄTYÖNTEKIJÄT:

Hayder

TimoJaana

Henna

Annette

tiimi
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Aivan joka porukalla ei 
tällaista projektia olisi 
onnistuttu viemään läpi. 
Hattua pitää nostaa.

– Henna Keller

Molemmilla kotimaisilla
Kristiinankaupungissa kun ollaan, asiat tehdään aina 
kahdella kielellä. Haastekerrointa lisää vielä, että poru-
kassa on työhönoppimisohjelman kautta tulleita turva-
paikanhakijoita, jotka puhuvat vain englantia. 

Timon mielestä monikielisyys on pelkästään positii-
vinen haaste.

– Kyllähän siinä oma kielitaito kehittyy, kun pitää 
miettiä, kuinka sanoisi asian niin, että toinen ymmär-
tää, hän hymyilee.

Marketvastaava Kristina Pitkäkosken mukaan asia-
kasta pyritään aina palvelemaan tämän omalla kielellä. 
Myös kaikki informaatio on tarjottava molemmilla ko-
timaisilla.

– Esimerkiksi lehtitelineessä on tuplamäärä lehtiä. 
Kun aula rempattiin, pitkä teline siirrettiin tänne kau-
pan puolelle ja tilat kävivät vähän ahtaiksi.

Onnistunut lopputulos 
Liikennemyymälätyöntekijä Elsbeth Kortesniemi tuli 
joukon jatkoksi tämän vuoden maaliskuussa. Kotiutu-
minen uuteen työhön oli vielä vaiheessa, kun paikka 
suljettiin ja alkoi kahden ja puolen viikon remonttiru-
tistus.

– Ajattelin, että kaikki menee ylösalaisin ja seuraa 
täysi kaaos, mutta ihmeen hyvin siitä selvittiin, Elsbeth 
hymyilee.

Henna kuvailee uudistusta haasteelliseksi, mutta kai-
kin puolin onnistuneeksi läpivienniksi siitäkin huoli-
matta, että Sale oli auki koko remontin ajan normaalisti. 

Henna piti huolta, ettei ketään tarvitse lomauttaa re-
montin ajaksi.

– Siivottiin, pidettiin Hesburger-palavereita, koulu-
tettiin väkeä ja tsekattiin omavalvontajuttuja. Väki oli 
koko ajan kovassa puristuksessa, mutta kaikki olivat mu-
kana ihan kympillä. Aivan joka porukalla ei tällaista pro-
jektia olisi onnistuttu viemään läpi. Hattua pitää nostaa.

Valoisaan, selkeään ja viihtyisään lopputulokseen 
on oltu enemmän kuin tyytyväisiä, tiskin molemmilla 
puolilla.

– Erityisen ylpeä olen siitä, että tila on nyt valoisa, 
selkeä ja viihtyisä. Oli myös hienoa, että asiakkaiden 
pitkäaikainen toive Hesburgerista toteutui. Nyt tuntuu 
kuin se olisi aina ollut täällä, Henna sanoo.

Yksi Hesburgeria toivonut tyytyväinen vakiasiakas 
on Karita Kronman.

– Kyllä uudistus oli tervetullut, vaikka kyllä minä 
pidin siitä vanhastakin, sanoo Karita. •

Esimiestyö vaatii 
itsetuntemusta
Kun esimies on balanssissa itsensä kanssa, hän pystyy auttamaan myös 
muita. Ässäpäälliköksi tunnustettu Teea Takala johtaa henkilökuntaansa 
omalla esimerkillään ja pitää yksikkönsä tuloksen korkealla.

S
-ryhmän joka toinen vuosi järjestet-
tävät valtakunnalliset S-Päällikkö-
päivät pidettiin Helsingin Musiik-
kitalossa lauantaina 22. syyskuuta. 

Tapahtumassa palkittiin 17 Ässäpäällik-
köä, joista yksi on S-market Kivistön mar-
ketpäällikkö Teea Takala.

– Tämä tunnustus on mielestäni suu-
rin kiitos, mitä esimies voi työstään saada. 
Tuollaisia ei usein tule, ei varsinkaan täl-
laiselle alle nelikymppiselle esimiehelle, 
Teea hymyilee.

Ässäpäälliköinä palkitaan erityisen 
ansioituneita päälliköitä eri yksiköistä. 
Teean polku marketpäälliköksi Eepeessä 
alkoi lähes 20 vuotta sitten, kun hän sai 
ensimmäisen kesätyöpaikkansa Vimpelin 
S-marketista.

– Tein useamman vuoden sairausloma-
sijaisuuksia sekä ilta- ja viikonloppuvuo-
roja eri yksiköissä, kunnes pääsin trade-
nomiopintojeni kautta valmentautumaan 
esimiestehtäviin S-ryhmän kaupalliseen 
kenttäkoulutukseen, Teea kertoo.

Koulutuksen jälkeen Teea palasi S-mar-
ket Vimpeliin, tällä kertaa marketpäällik-
könä. Kolmen vuoden jälkeen maisemat 
vaihtuivat Seinäjoelle, jossa Teea toimi 
Törnävän ja Joupin yksiköiden market-

päällikkönä, kunnes asettui S-market Ki-
vistöön lähes kahdeksan vuotta sitten. 

Nyt 15 vuotta esimiehenä toimineelle 
Teealle Kivistön yksikkö on kuin toinen 
koti.

– Viihdyn Kivistössä erinomaisesti, 
sillä meillä on niin hyvä porukka tässä. 
Jossain vaiheessa olisi toki kiva päästä ko-
keilemaan jotain uuttakin työrintamalla, 
Teea pohtii.

Tiimityö perustuu läheisyyteen
Teea pitää itseään jämäkkänä, lempeänä ja 
helposti lähestyttävänä esimiehenä, jolla 
on läheinen ja luottamuksellinen suhde 
henkilökuntaansa. 

– Mitä enemmän tunnemme toisiam-
me, sitä paremmin toimimme tiiminä. 
Parasta on, kun pääsee näkemään, kuinka 
porukka kehittyy ja oppii uutta. Se palkit-
see esimiehenä.

Teea itse kokee kehittyneensä esimie-
henä viimeisten viiden vuoden aikana 
valtavasti.

– Sanotaan, että ensin pitää laittaa it-
selle happinaamari ja vasta sitten voi 
auttaa muita. Kun on balanssissa itsensä 
kanssa, löytyy resursseja myös toisten tu-
kemiseen ja johtamiseen.

Kirjava työ pitää vireessä
Marketpäällikkönä Teea vastaa yksikkön-
sä tuloksesta sekä työ- ja asiakastyytyväi-
syydestä, mutta kokee työnkuvaansa lu-
keutuvan paljon muutakin.

– Välillä tuntuu, että olen samaan ai-
kaan putkimies, ensihoitaja, psykologi 
ja kaikkea siltä väliltä. Onhan tämä aika 
kirjava työ, eikä tylsää hetkeä pääse tule-
maan, hän toteaa.

Ei liene sattumaa, että Teea haaveilee-
kin tulevaisuudessa psykologian opin-
noista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 
vielä opintojen aika, sillä Teean vapaa-
aika hupenee pitkälti kansainvälisessä  
Ladies’ Circle -järjestössä. Teea lähti nuor-
ten naisten uskonnollisesti ja poliittises-
ti sitoutumattomaan järjestöön mukaan 
kymmenen vuotta sitten ja toimii nyt Suo-
men järjestön varapresidenttinä.

Ässäpäällikkö-tunnustus saa Teean 
herkistymään. Hän kokee saavuttaneensa 
eräänlaisen virstanpylvään.

– Paljon olen päässyt näiden lähes 20 
vuoden aikana oppimaan, kokemaan ja 
tekemään. Kiitos omille esimiehille, jotka 
ovat luottaneet minuun välillä enemmän 
kuin minä itse ja antaneet mahdollisuuksia. 
Se tie on vienyt, ja tässä sitä nyt ollaan. •

TEKSTI ESSI NIEMINEN KUVA SAMU LEHTINEN

Kristina
Annette

Henna

Elsbeth

"Kyllä uudistus oli 
tervetullut, vaikka 
pidin minä siitä 
vanhastakin" 
-Karita Kronman 

ajankohtaista
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"Työskentely uudessa 
yksikössä on aina 
uudenlainen kokemus ja 
kasvattaa ammattitaitoa."
-Virve Leppäaho

"Valmennuspäivä 
oli hyvä ja 
mielenkiintoinen."
-Tuula Elgbacka

"Luulen, että uudesta 
myymälästä tulee 
kovavolyyminen 
kauppapaikka."
-Tanja Salonsaari

S
-market Tanelinrannan marketpäällikkö Tanja 
Salonsaaren kuukaudet ennen avajaisia ovat 
olleet kiireisiä. Aiemmin Kortesjärven ja Tör-
nävän yksiköissä marketpäällikkönä toimi-
nut Tanja on valinnut henkilökuntaa uuteen 

yksikköön ja järjestellyt asioita, jotta kaikki saatiin val-
miiksi 30. marraskuuta pidettyihin avajaisiin mennessä.

– On hauskaa päästä hyllyttämään uusia, tyhjiä hyl-
lyjä ja aloittamaan niin sanotusti puhtaalta pöydältä. 
Tähän asti olenkin työskennellyt vain vanhoissa yksi-
köissä, Tanja kertoo.

Vähintään yhtä innoissaan hän on uuden yksikön 
henkilökunnasta. Tanelinrannassa aloittaa 16 henkilön 
tiimi, josta kolme on aivan uusia eepeeläisiä. Tanja us-
koo vahvasti positiiviseen ja avoimeen asiakaspalvelu-
asenteeseen.

– Meille syntyi nuorekas, iloinen ja asiakaspalvelu-
henkinen tiimi. Kun henkilökunta on positiivista, asiak-
kaillakin on hyvä fiilis tulla ostoksille.

Kovavolyyminen kauppapaikka
Henkilökunta tutustui toisiinsa ja valmistautui avajai-
siin kaksipäiväisessä valmennuksessa, jonka ensim-

mäinen päivä eteni Jollaksen vetämänä ja toinen oman 
työporukan kesken.

Tuula Elgbacka siirtyi Eepeelle Lidlistä ja odotti uu-
den S-marketin avajaisia hyvillä mielin.

– Valmennuspäivä oli hyvä ja mielenkiintoinen. On 
mukava päästä töihin ihan uuteen yksikköön, Tuula 
toteaa.

12 vuotta Eepeessä työskenneelle Virve Leppäahol-
le uuden yksikön avajaiset eivät olleet ensimmäiset, 
sillä viisi vuotta sitten hän oli mukana avaamassa myös 
Alajärven S-marketia. 

– Onhan se siistiä päästä todistamaan tätä. Työsken-
tely uudessa yksikössä on aina uudenlainen kokemus 
ja kasvattaa ammattitaitoa, Virve summaa.

Uutta S-marketia on kaivattu jo pitkään Tanelin-
rantaan. Alue ehti olla ilman kauppaa reilun vuoden, 
kun siellä aiemmin asiakkaita palvellut Sale jouduttiin 
purkamaan viime vuoden heinäkuussa kosteusvaurion 
vuoksi. Nyt Tanelinrannan asukkaat pääsevät taas asi-
oimaan omaan lähikauppaan.

– Kovasti on tullut kyselyitä, avaammeko pian. Luu-
len, että uudesta myymälästä tulee kovavolyyminen 
kauppapaikka, Tanja hymyilee.

ajankohtaista

Energiansäästöä ja aurinkopaneeleja
Eepeen uudet marketkaupan yksiköt valmistuvat nyt 
vauhdilla ja tuovat samalla tullessaan 30 uutta työpaik-
kaa. Maaliskuussa ovensa avaa S-market Pajuluoma, ja 
seuraavana rakennusprojektina on vuorossa Kauhavan 
uusi liikekiinteistö, johon tulevat S-market ja Lähi-ABC. 

Kaupallinen johtaja Jari Palo kertoo, että muiden 
Eepeen uusien yksiköiden tavoin energiansäästö on 
otettu huomioon Tanelinrannan lähes 1 400-neliöisen 
myymälän rakentamisessa.

– Kaikki kylmäkalusteet hevi-osastoa lukuun ottamat-
ta ovat ovellisia ja niissä käytetään hiilidioksidia jääh-
dytysaineena. Kylmäjärjestelmästä vapautuva lauhde-
lämpö otetaan hyötykäyttöön lattialämmityksen kautta. 
Lisäksi kaikki valaistus niin myymälässä sisällä kuin ul-
kona on tehty energiaa säästävillä ledeillä, hän selittää.

Uusi myymälä saa myös aurinkopaneelit vuoden 
2019 aikana.

– Kunhan avajaisseremonioista selvitään, aurinko-
paneelien asentamista yksikön katolle aletaan pikku-
hiljaa valmistella. Varmaan kevätauringon säteet tuot-
tavat jo ympäristöystävällistä aurinkosähköä yksikön 
sähköntarpeisiin, Palo toteaa.•

 
Tanelinrannan 16 tekijän tiimi tutustui 
toisiinsa ja valmistautui avajaisiin 
kaksipäiväisessä valmennuksessa.

 Kauppa palasi   
 isompana 
Tanelinrantaan

Seinäjoen Tanelinrannan 
asukkaat saivat lähikauppansa 
takaisin, kun uusi S-market 
avasi ovensa marraskuun 
lopussa. Alue ehti olla ilman 
kauppaa reilun vuoden.
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eepeeläinen

Konkarimyyjien 
kasvatti
Autokaupan korkeakoulu käydään asiakkaiden kanssa, sanoo Ess Autotalon uusi 
myyntijohtaja Juha Stenius. Hän aloitti uudessa kehittäjän roolissaan lokakuussa.

Ess Autotalon myyntijohtajana lokakuun 
alussa aloittanut Juha Stenius on omimmil-
laan, kun alla on maavaraa ja hevosvoimia.

– Olen nelivetomiehiä, sillä tykkään liikkua 
metsässä. On hyvä, kun autolla pääsee huonom-
millakin teillä ja vaikka teiden ulkopuolella. Ti-
lasinkin juuri Isuzun D-Maxin omaksi autokseni, 
hän sanoo.

Vapaa-ajalla Isuzun lavalla kulkevat kalastus-
välineet, mutta pieni kuormajuhta sopii Juhan 
mielestä oikein hyvin myös edustusajoihin.

– Tosin siihen tarkoitukseen meillä on Ess Au-
totalon käytössä myös ladattava hybridi Hyundai 
Ioniq. Se on varsin näppärä liikkeissään ja edul-
linen ajaa, hän hymyilee.

Lisää potkua vaihtoautokauppaan
Juha tuli Ess Autotaloon liiketoiminnan kehittä-
jäksi. Hänellä on kokonaisvastuu Ess Autotalon 
autoliiketoiminnasta ja autokaupan kehitysoh-
jelman toteuttamisesta. Heikki Latvala toimii 
jatkossa vaihtoautopäällikkönä sekä Ari Harju 
huollon ja jälkimarkkinoinnin päällikkönä.

Juhan rooli on Eepeessä uusi.
– Olen osa autokaupan kehitysohjelman to-

teuttamista. Se on hanke, jossa pyrimme kehit-
tämään Eepeen autokauppaa ajan hengessä ja 
muutoksen mukana. Niin, että menestymme tä-
män päivän ja tulevaisuuden haasteissa.

Seuraava iso askel on vaihtoautokaupan ke-
hittäminen. 

– Tarkoitus on kasvattaa Ess Autotalon vaih-
toautovarastoa: tuoda asiakkaille lisää valinnan-
varaa, eli käytännössä ostaa autoja aktiivisemmin. 
Uusien autojen kauppa on meillä tällä hetkellä 
vahvaa ja onnistuneesti kilpailtua. Vaihtoauto-
puolella on eniten kehittämisen mahdollisuuksia.

Konkarit johdattivat uralle
Juha tuli Eepeelle Rinta-Joupin Autoliikkees-
tä, jossa hän työskenteli yhteensä kymmenisen 

vuotta. Ensin Tervajoella automyyjänä ja tavara-
autohallin tuotepäällikkönä sekä viimeiset 1,5 
vuotta Helsingin ostokonttorilla vaihtoautokau-
pan sisäänostajana. Siinä välissä hän teki myös 
parin vuoden pestin Käyttöautossa Volvo-myy-
jänä.

Autokaupan korkeakoulun pudasjärveläinen 
pohjoisen poika aloitti tosin jo pienessä auto-
liikkeessä Kempeleessä. Lisäksi alalle innosti 
eno, joka myi kuorma-autoja Seinäjoella ja Tu-
russa.

– Arvostan suuresti sitä korkeakoulua, jonka 
olen saanut tehdessäni töitä alan konkarimyyji-
en kanssa. Heidän kanssaan olen päässyt sisään 
kaupankäynnin kulttuuriin ja myyntityöhön, 
joka vaatii ihmistuntemusta, psykologiaa, pe-
lisilmää ja neuvottelutaitoja sekä ymmärrystä 
kaupan rakenteista ja markkinoista.

– Myös vaihtoautojen ostaminen on tietyllä 
tapaa myymistä. Sillä silloin asiakkaalle on myy-
tävä ajatus siitä, että hän haluaa tehdä kaupat 
juuri sinun kanssasi, hän sanoo.

Liikunnanohjaajasta automyyjäksi
Koulutukseltaan Juha on liikunnanohjaaja, mikä 
hänen elämässään on kuitenkin näkynyt vain 
liikunnallisena elämäntapana. Iijoen varren kas-
vatti viihtyy luonnossa ja kalastaa. Lisäksi hän 
harrastaa monenlaista liikuntaa, muun muassa 
pallopelejä sekä brasilialaista jujutsua ja lukko-
painia.

Muuttopäätös Helsingistä takaisin Etelä-Poh-
janmaalle oli helppo tehdä. Myös avovaimo Tii-
na Ylifrantti seuraa lähiaikoina perässä.

– Alun perinkin lähdimme Helsinkiin vain 
työn perässä kokeilemaan, miltä asuminen siel-
lä tuntuisi. Tänne oli helppo palata, kun oli 
sukutalo valmiina Isokyrön Orismalassa. Se on 
äitini kotitalo, joka tosin jää meille nyt mökiksi, 
kun asetumme joulukuussa asumaan Seinäjoel-
le. •

Kehitämme Eepeen 
autokauppaa ajan 
hengessä ja muutoksen 
mukana. Niin, että 
menestymme tämän 
päivän ja tulevaisuuden 
haasteissa.

Seuraavaksi kasvatetaan 
vaihtoautovarastoa, 
lupaa uudessa roolissaan 
lokakuussa aloittanut 
Juha Stenius.

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVA SAMU LEHTINEN
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Osuustoiminnallisuus 
määrittelee arvomme: 
tärkeintä ovat 
asiakasomistajat.

Kimmo Simberg 
toimitusjohtaja

Asiakasomistajat omistavat Eepeen ja 
ovat tärkein asiakasryhmämme. Juuri 
heille haluamme tarjota ylivoimaista 

hyötyä ja parasta palvelua. Tästä syystä vi-
siomme on Asiakasomistajiemme ykkös-
valinta – Ylivoimaista hyötyä ja parasta 
palvelua omasta kaupasta. Toimintamme 
tarkoitus on tuottaa kilpailukykyisesti ja 
kannattavasti monipuolisia palveluja ja 
etuja asiakasomistajillemme.

Eepeen arvot ohjaavat tapaa, miten koh-
taamme asiakkaat ja millä perusteella ke-
hitämme tekemistämme yhä paremmaksi. 
Eepeen arvot ovat asioita, joita me Eepees-
sä pidämme aidosti tärkeinä ja tavoiteltavi-
na. Ne antavat meille suunnan ja auttavat 
meitä tekemään itsellemme sopivia asioita. 
Eepeessä arvot kumpuavat osuustoimin-
nallisuuden juurilta ja kiteytyvät viiden eri 
asiakohdan alle. 

Olemme asiakasta varten. Tämä on 
arvoistamme ensimmäinen ja aina mukana 
arjessamme. Lupaamme, että jokainen asia-
kas saa meiltä sen minkä tarvitsee ja iloisen 
mielen kaupan päälle. 

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ym-
päristöstä. Vastuullisuutta on muun mu-
assa se, että asennamme jokaiseen uuteen 
marketiin energiapihit kylmälaitteet. Yhtä 
lailla vastuullisuutta on, että tarjoamme 
harjoittelupaikkoja sadoille nuorille joka 
vuosi. 

Uudistamme jatkuvasti toimintaam-
me. Kaupan alalla on käynnissä suurin 
murros vuosikymmeniin. Kilpailu on Suo-
messa kansainvälistä ja kiristyvää kaikilla 
toimialoilla. Koska maailma ympärillämme 
muuttuu, mekään emme voi jämähtää pai-
koillemme, vaan on mukauduttava asiak-
kaiden muuttuviin tarpeisiin.

Ägarkunderna äger Eepee och de är 
vår viktigaste kundgrupp. Det är just 
dem vi vill erbjuda överlägsen nytta 

och den bästa betjäningen. Därför är vår vi-
sion: Våra ägarkunders favorit – Överläg-
sen nytta och den bästa betjäningen i den 
egna butiken. Vår verksamhetsidé är att 
med bibehållen konkurrenskraft och lön-
samhet producera ett mångsidigt utbud av 
tjänster och förmåner åt ägarkunderna.

Eepees värderingar styr vårt sätt att be-
möta kunderna och utgör grunden för vår 
strävan att bli allt bättre på det vi gör. Vi i 
Eepee anser att Eepees värderingar är ge-
nuint viktiga och eftersträvansvärda. De 
visar oss vägen och hjälper oss att göra så-
dant som är bra för oss. Eepees värdering-
ar har sina rötter i kooperationen och kan 
sammanfattas i fem punkter. 

Vi finns för kunden. Det här är den 
främsta av våra värderingar, och den är all-
tid en del av vår vardag. Vi lovar att varje 
kund får det som hen behöver och en por-
tion gott humör på köpet. 

Vi tar ansvar för människor och mil-
jön. Ett uttryck för vårt ansvar är att vi in-
stallerar energisnåla kylinventarier i alla 
nya marketenheter. Att vi erbjuder hund-
ratals unga praktikantplats varje år är ett 
annat uttryck för vår ansvarskänsla. 

Vi förnyar ständigt vår verksamhet. 
Handeln genomgår just nu sin största bryt-
ning på flera decennier. Konkurrensen i 
Finland är internationell, och skärps inom 
alla affärsområden. Eftersom världen om-
kring oss förändras, kan inte heller vi stag-
nera – vi måste anpassa oss till kundkret-
sens växlande behov.

Kimmo Simberg 
verkställande direktör

TJ:n terveiset

Toimimme tuloksellisesti. Asiakasomis-
tajillemme tämä arvo näkyy Bonuksina ja 
muina etuina. Meille eepeeläisille se tarkoit-
taa lähinnä hyvin tehtyä työtä: kannustavaa 
johtamista ja sujuvia työpäiviä, joiden seu-
rauksena hyvä tulos syntyy.

Alueellisuus on meille tärkeää. Eepeessä 
alueellinen toiminta on tekoja, jotka edistävät 
paikallista hyvinvointia. Elinvoimainen maa-
kunta turvaa myös Eepeen elinvoimaisuuden. 
Toimialueemme asiakasomistajat omistavat 
Eepeen.

Suuri kiitos jokaiselle eepeeläiselle hyvin 
onnistuneesta vuodesta. Olette hienosti teh-
neet töitä asiakasomistajiemme  hyväksi.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Vår verksamhet är resultatrik. För våra 
ägarkunder yttrar sig den här värderingen i 
form av Bonus och andra förmåner. För oss 
på Eepee innebär den närmast ett gott utfört 
arbete: uppmuntrande ledarskap och arbets-
dagar med gott flyt som leder till ett gott re-
sultat.

Den regionala anknytningen är viktig 
för oss. För Eepee är regional verksamhet 
sådan som främjar det lokala välståndet. Ett 
livskraftigt landskap tryggar också Eepees 
livskraft. ägarkunderna i vårt verksamhets-
område äger Eepee.

Ett stort tack till alla eepeeanställda för ett 
gott och lyckat år. Ni har gjort ett strålande 
jobb för våra ägarkunder. God jul och gott nytt 
år!

Parasta 
palvelua 
omasta 
kaupasta 

Den bästa 
betjäningen 
i den egna 
butiken 
Det kooperativa 
verksamhetssättet 
definierar våra 
värderingar: viktigast 
är våra ägarkunder.

Myynti ja tuotot
toimialoittain

Marketkauppa  
+3,8 % 

Liikennemyymälät 
+7,8 % 

Autokauppa 
+5,6 %

Konserni +5,0 %Muut  
+98,9 %

TOTEUTUNUT  
kumulatiivinen

BUDJETOITU  
erotus 

EDELLISVUOSI 
erotus

Matkailu- ja ravitsemis- 
kauppa +6,0 %

390,8 +9,6 +18,5

LOKAKUU 2018

 
 

Suuri kiitos jokaiselle 

eepeeläiselle hyvin 

onnistuneesta vuodesta.

Ett stort tack till alla 

eepeeanställda för ett 

gott och lyckat år. 

BUDJETOITU 
erotus

290,5 69,3 18,9 9,7 2,5

+11,5 -2,7 +0,5 +0,2 +0,1

+10,7 +5,0 +1,1 +0,5 +1,2EDELLISVUOSI 
erotus

TOTEUTUNUT
kumulatiivinen 

vertailukelpoinen, M€
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TOP 3 

UUDET AUTOT  124,3

S-ETUHUOLTO  108,1

VARAOSAT 103,9

TOP 3 

KAUPPATORIN AALTO JA ULPU  155,0

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA  134,2

VAAKUNA AAMIAISET  125,0

toimialaturnee

Fafa’s saapuu Seinäjoelle
Seinäjoen Rossossa alkaa vuodenvaihteessa laaja 
uudistus, jossa ravintola saa ketjun uuden konseptin 

mukaisen ilmeen. Samalla Coffee House poistuu ja Rosso 
laajenee sen tiloihin.

Tätäkin suurempi jymyuutinen on, että Rosson kylkeen saapuu 
pikaruokaketju Fafa’s. Fafa’s on suomalainen Lähi-idän tyylistä käsin-
tehtyä katuruokaa tarjoava ketju, joka on saanut alkunsa Helsingin 
Punavuoressa 2011. Ketjulla on meneillään voimakas kasvun vaihe 
ja tällä hetkellä ravintoloita on Suomessa ja maailmalla yhteensä 
kolmisenkymmentä.

Fafa’sin tilat rakentuvat Rossossa nykyisen leikkipaikan kohdalle. 
Rosso suljetaan uudistustöiden ajaksi loppiaisena ja tavoitteena on, 
että avajaisia päästään viettämään helmikuun alkupuolella.

Original Sokos Hotel Lakeuden  
vinttisauna uudistuu
Original Sokos Hotel Lakeuden kahdeksannen kerroksen vinttisauna 
saa alkuvuoden aikana uuden ilmeen. Uudistuksessa käydään läpi 
kaikki pinnat niin saunaosastolla kuin kokoustiloissa. Tilat suljetaan 
uudistustöiden ajaksi vuodenvaihteessa ja tavoitteena on, että kaikki 
on valmista vuoden ensimmäisten kuukausien aikana.

Pikkujoulupaketit  
tekivät kauppansa
Ruokaravintoloiden vuoden tärkein sesonki kolkuttelee ovella ja 
varauksia on tehty hyvin. Asiakkaat ovat ottaneet ilolla vastaan 
valmiit pikkujoulupaketit, jotka sisältävät ohjelman ja ruokailun.
Lakeus Matador tarjoaa neljä erilaista ohjelmallista viikonloppua 
Pikkuusen paremman noutopöydän kera. Ravintola Karman 
Burleski Revyyseen asiakkaat voivat yhdistää haluamansa 
ravintolaelämyksen Rossossa, Amarillossa tai Talriikissa.

Ravintolalahjakortti on huippulahja
Ruoka ilahduttaa aina ja lahjakortti sujahtaa yhä useammin myös 
pukinkonttiin. Lahjakorttien myynti on merkittävä osa ravintoloiden 
joulukauppaa. Maistuvia lahjoja kannattaakin nyt tarjota asiakkaille 
aktiivisesti – ja antaa myös omille läheisillemme.

Kesärekryt käyntiin  
heti alkuvuodesta
Kesärekryt käynnistyvät vuosi vuodelta aikaisemmin. Niiden aika 
tulee Eepeessäkin heti vuodenvaihteen jälkeen. Marassa paikkoja 
tulee auki useille kymmenille nuorille kyvyille.

Herkullisia autolöytöjä 
joulualesta
Vuodenvaihteen alennusmyynnit tuovat 

vipinää puntteihin myös Ess Autotalossa. Tarjolla on 
herkullisia löytöjä, kun tyhjennämme varastoa uusille 
malleille ja myös tuoreelle vaihtoautovalikoimalle. 
Kannattaa poiketa, jos hiukankaan on autokuumetta 
ilmassa.

Uusia nelivetoja talvikeleihin
Talven haasteisiin saapuu kaksi uutta nelivetoa: Suzuki 
Vitara -katumaasturi ja Peugeot Expert -pakettiauto.

Vitarasta olemme juuri saaneet Ess Autotalolle 
esittelymallin. Aito japanilainen nelivedolla on 
loistava valinta niin metsään kuin kaupunkiin, ja 
hinta-laatusuhde on todella kohdillaan. Vitara täyttää 
30 vuotta, minkä kunniaksi se on uudistunut monella 
tapaa. Tosin ulkoiset linjat ovat kestäneet aikaa niin 
hyvin, että ulkonäköä on hiottu vain uudella keulan 
ilmeellä ja LED-takavaloilla.

Peugeot Expert -pakettiautoon neliveto on saata-
villa vuosikymmenten tauon jälkeen. Ranskalaisen 
Dangelin tekemä ratkaisu on erittäin kevyt, joten 
vaikutus auton hyötykantavuuteen on minimaalinen. 
Nelivedossa on vakiona pohjapanssari ja maavaran  
20 millimetrin korotus. Lisävarusteena on muun 
muassa nelivedon lukko, jonka ansiosta etenemiskyky 
on ensiluokkainen.

Hyödynnä talvitarkastusten  
Eepee-edut
Ess Katsastus ja S-Etuhuolto muistuttavat henkilöstö-
eduista. Katsastuksen 25 euron hinta on Eepeen henki-
lökunnan jatkuva etu ja sisältää päästömittaukset. 

Vielä ehtii myös talvitarkastukseen, jos se on 
jäänyt tekemättä. Eepeeläiset saavat S-Etuhuollossa 
auton akkutestin ja rengastyöt veloituksetta vuoden 
loppuun asti. Rengastyöt koskevat rengassarjan meiltä 
ostaneita.

Lahjaideaksi autoilijan pukinkonttiin sopii Defan 
autonlämmitysjärjestelmään asennettava kiinteä 
akkulaturi. Se asennetaan auton moottoritilaan ja 
latautuu aina kun auton moottorilämmitystä käytetään 
– eli akku on aina voimissaan. Huolehdimme myös 
asennuksesta eli kysy S-Etuhuollosta tarjous.

TOP 3 

ABC PRISMA NURMO  121,1

LÄHI-ABC TEUVA  110,9

LÄHI-ABC ÄHTÄRI  110,9

Kolmiloikka ottaa  
lähtövauhdit ABC:llä

S-ryhmän Laadun kolmiloikka ottaa seuraavat 
lähtövauhdit ABC-asemien marketeissa. Eepeessä tämä 

tarkoittaa, että kaikkien ABC-marketien arjen perustekemistä 
ryhdytään kehittämään kolmella tapaa tämän ja ensi vuoden aikana.

Ensimmäinen askel on hymy, joka pohjautuu aitouteen ja positii-
viseen perusvireeseen. Toinen askel on hedelmä- ja vihannesosasto, 
joka tutkitusti on päivittäistavarakaupan tärkein laatumielikuvan 
luoja. Kolmas loikka, reikiä nolla, kiinnittää huomion siihen, että 
valikoimissa ovat oikeat tuotteet ja tavaravirta on hallinnassa.

Laadun kolmiloikka hypätään kaikissa S-ryhmän päivittäis-
tavarakaupan yksiköissä. Eepeessä sen ovat jo käyneet läpi 
marketkaupan yksiköt sekä tänä vuonna uudistettujen Seinäjoen ja 
Kristiinankaupungin Lähi-ABC-yksiköiden Salet. 

Kokousvaraukset  
kätevästi myyntipalvelusta
Kokouspalvelujen ja -tilojen varaaminen Eepeen ABC-asemilta 
onnistuu jatkossa kätevästi yhdestä osoitteesta: matkailu- ja 
ravitsemiskaupan yhteisestä myyntipalvelusta.

Uudistus selkeyttää tilavarauksia ja helpottaa niin asiakkaiden 
kuin henkilökunnan työtä. Yhdellä yhteydenotolla järjestyvät sekä 
tilat että tarjoilut – tarvittaessa myös useammalle paikkakunnalle.

Ravintoloiden hyvät  
käytännöt jakoon
Ravintola Talriikin keittiöpäällikkö Tiina Laurila vierailee tämän ja 
ensi vuoden aikana kaikkien Eepeen ABC-yksiköiden keittiöissä ja 
ravintoloissa. Tavoitteena Ravintolakaupan toimintamallien jalkau-
tus -hankkeessa on laittaa jakoon osaamista ja hyviä käytäntöjä 
sekä luoda yhteisiä hyviä toimintatapoja. Miten vitriinit huolletaan? 
Kuinka noutopöytää täydennetään? Miten keittiössä toimitaan? 

Kaikilla yksiköillä on kehittynyt arjen tekemiseen omat rutiininsa, 
joiden hyvät ja huonot puolet ulkopuolinen ammattilaisen silmä 
näkee parhaiten. Kun yhdessä poimimme tästä kaikesta parhaat 
palat, meistä tulee taas astetta parempia.

Rakentaminen alkaa Kauhavalla
Limy-toimialan isoin rutistus ensi vuonna on Kauhavan 
kauppakeskuksen rakentaminen. Kauppakeskukseen muuttaa 
S-market, ja sille kaveriksi rakennetaan kokonaan uusi Lähi-ABC. 
Tavoitteena on, että joulukuuhun mennessä suunnitelmat ovat valmiit 
ja urakoitsija valittu niin, että rakentaminen tontilla voi alkaa.

Juhamatti Aronen Juhamatti Aronen 

TOP 3 

S-MARKET YLISTARO  113,4

SALE KARIJOKI  113,3

S-MARKET KIVISTÖ  112,4

Uusi apukäsi 
työvuoroihin
Marketkauppa saa uuden resurssi-

päällikön, joka keskittyy työvuorojär-
jestelyihin ja auttaa myös sopivien sijais-

ten löytämisessä. Toivottavasti tästä saadaan apua 
myös osa-aikaisten työntekijöiden tilanteeseen ja 
työvoimapulaan tietyillä alueilla. Kun yksi ihminen 
koordinoi koko palettia, hänen on helpompi organi-
soida sopivia sijaisuuksia Eepeen marketeissa. 

Luonnollisesti marketpäälliköt saavat edelleen 
päättää työntekijöistään, mutta resurssipäällikön 
tehtävä on auttaa päällikköä arjen sujumisessa. 
Toimiva työvuorosuunnittelu ja sijaisten löytyminen 
ovat tärkeitä työhyvinvointia tukevia seikkoja.

Prisma uudistuu ensi vuonna
Hyllykallion Prima on niin suosittu kauppapaikka, 
että ensi vuonna on mietittävä uudistustoimia. 
Lähinnä kysymys on eri tuoteryhmien sijoittelusta, 
sillä jotkut tavararyhmät tarvitsevat lisää tilaa. 
Suunnitelmat täsmentyvät alkuvuodesta. 

Tämän vuoden joulumyynnin odotukset ovat 
kovat, kaikki on valmiina vuoden viimeiseen rutis-
tukseen ja talo toivelahjoja täynnä!

Tanelinrantaa on odotettu
Hienoa, että S-market Tanelinranta vihdoin avaa 
ovensa. Asiakkailta on tullut paljon toiveita, että 
kauppa palaisi palvelemaan alueen asukkaita. Uusi 
ja entistä suurempi market tulee olemaan kovavo-
lyyminen yksikkö.

S-market Pajuluoman rakentaminen on alkanut, 
valmista on luvassa ensi vuoden maaliskuussa. 
Pikapuoliin käynnistyy myös Kauhavan uuden 
liikekiinteistön rakentaminen, sinne tulee S-market 
ja Lähi-ABC.

Marketverkostomme kaipaa jatkuvasti uudis-
tustoimia, jotta se pystyy palvelemaan asiakkai-
taan mahdollisimman hyvin. Lähiaikoina ei kui-
tenkaan tarvitse kovin paljon siirrellä seiniä, vaan 
muutoksia tulee lähinnä tuoteryhmien sijoitteluun. 
Kivijalka- ja Laadun kolmiloikka -projektit etenevät 
suunnitellusti. 

Jari Palo

Juhamatti Aronen 
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Asiakkuusjohtaja Pekka Malmirae kertoo 
tyytyväisenä, että S-ryhmään tullut palaute 
uudesta palvelusta on ollut erittäin positii-
vista ja innostunutta. 

– Oli huojentavaa, miten hienosti lokakuun alus-
sa avattu Omat ostot -palvelu toimi ensimmäisten 
päivien kovassa ruuhkassa. Siellä oli asiakkaita par-
haimmillaan yhtä paljon kuin verkkokaupoissamme 
kovimman jouluruuhkan aikaan. Tästä on hyvä jat-
kaa eteenpäin.

Ensikokemusten pohjalta Malmirae toteaa, että 
oma kulutus kiinnostaa suomalaisia kovasti. Ihmiset 
ovat myös innokkaita keskustelemaan datan pohjalta 
esimerkiksi ruokailutottumuksistaan ystävien kanssa. 

– Ostotietojen näkeminen valmiiksi pureskeltu-
na nostaa esiin mielenkiintoista tietoa omasta kulu-
tuskäyttäytymisestä. Kuinka paljon ostan kasviksia 
verrattuna kekseihin? Montako muovikassia ostan 
vuoden aikana? 

– Palvelu tuntuu vetoavan myös sellaisiin asiak-
kaisiin, jotka eivät ole aiemmin syystä tai toisesta ha-
lunneet käyttää S-Etukorttia Bonusten keräämiseen 
tai jotka eivät ole aktiivisesti edes käyneet ostoksilla 
osuuskaupan toimipisteissä, Malmirae huomauttaa.

Valintoja arvojen mukaan
Omat ostot tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omaa 
ostotietoa myös arvojen ja elämätyylin mukaisten va-
lintojen tekemiseen. Näin ostotietojen seuraamisesta 
ja hyödyntämisestä tulee luonteva ja asiakkaan arkea 
helpottava asia.

Palveluun kerääntyy vähitellen laajempi kuva sii-
tä, kuinka suuri osuus ostetuista elintarvikkeista on 
kotimaisia tai minkälainen hiilijalanjälki ostetuilla 
tuotteilla on. Nämä seikat saattavat herättää mietti-
mään omia kulutustottumuksia laajemminkin. 

– Tekemämme kyselytutkimuksen perusteella 
jopa yli 30 prosenttia Omat ostot -palvelun beta-

version käyttäjistä halusi 
muuttaa omia kulutus-
tottumuksiaan nähtyään 
omat ostotietonsa yhteen 
vedettynä ja visualisoitu-
na. 

Pian myös mobiilissa
Malmirae muistuttaa, että osuus-
toiminnallisen yrityksen lähtökohta 
on tuottaa hyötyjä, etuja ja helppoutta 
omistajilleen, eli asiakkailleen. Tästä syystä S-ryhmä 
halusi tuoda ostotiedot asiakkaiden itsensä nähtä-
väksi ja hyödynnettäväksi havainnollisessa muodos-
sa.

– Uskomme, että keräämistämme tiedoista on pal-
jonkin hyötyä asiakasomistajille. Olemme tehneet 
ison valinnan siinä, että haluamme asiakkaan olevan 
kuskin penkillä omien ostotietojensa kanssa. Tämä 
ohjaa kaikkea palvelukehitystämme. 

– Palvelua kehitetään aktiivisesti tulevien vuosi-
en aikana. Seuraavaksi listalla on datan laajuuteen ja 
käytettävyyteen liittyviä parannuksia, eli palveluun 
lisätään muun muassa asiakkaiden ABC-ostodataa. 
Kehitämme tuotteiden kategorisointia entistä help-
pokäyttöisemmäksi. Työlistalla on myös uusia näky-
miä kasvisten käyttöön, ostosten kotimaisuuteen ja 
ympäristöystävällisyyteen liittyen.

Malmirae lisää, että Omat ostot -palveluun tulee 
jatkossa mahdollisuus omien kulutustavoitteiden 
asettamiseen. Palvelu ei päätä asiakkaan puolesta, 
mutta mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja seu-
rannan. Luvassa on myös toivottu kännykkäsovel-
lus.

– Omat ostot -palvelu on mukana uudessa S-mo-
biilissa, jota viimeistelemme parhaillaan. Tavoittee-
na on saada se asiakkaiden käyttöön alkuvuodesta 
2019. •

Ostostiedot  
valmiiksi pureskeltuina

Seinäjoen Ylistarossa asuva Arja Suo-
malainen on kahden pienen pojan 
äiti ja rakennusalan yrittäjä. Omat 

ostot on hänestä kiinnostava palvelu, sillä 
se antaa faktaa esimerkiksi kuukausibud-
jetointiin ja auttaa muutenkin miettimään 
kulutusvalintoja.

Palvelu kertoo esimerkiksi sen, että 
perheessä on käyty ahkerimmin kaupassa 
tiistaisin ja torstaisin. Arjasta kiinnosta-
vinta oli nähdä, kuinka paljon rahaa oli 
mennyt eri tuotteisiin edellisten 12 kuu-
kauden aikana.

– Meillä 89 prosenttia S-ryhmän ostois-
ta oli Ylistaron S-marketista. En ehdi pal-
jon nykyään shoppailla, ja tutussa kaupas-
sa tiedän, mitä missäkin on. Ostaminen on 
helppoa ja nopeaa. Haluan myös säilyttää 
Ylistarossa hyvän ruokakaupan.

Vauva syö eniten euroja
Omat ostot -palvelun mukaan perheellä ku-
luu kaikkiin S-ryhmän ostoihin noin 3 200 

euroa vuodessa. Ruokavalio on aika balans-
sissa, sillä euroja menee tasaisesti lihaan ja 
vihanneksiin. 

– Yksittäisistä tuotteista eniten rahaa 
on mennyt lastenruokiin (7 %) sekä kissan 
ja koiran ruokiin (6 %). Hauskaa tietoa on, 
että yksi vauva ruokineen ja vaippoineen 
maksaa vuodessa enemmän kuin kaksi 
kissaa ja kaksi koiraa.

Lasten ja lemmikkien ruokien jälkeen 
rahaa menee eniten maitotuotteisiin, li-
haan (porsas ja kana), vihanneksiin, juus-
toon ja makkaraan. Kuten monella muul-
lakin suomalaisella, myös Arjan perheellä 
on juustomenojen osuus yllättävän suuri, 
vuodessa sata euroa.

Myös takuukuitit tallessa
Paljon puhutaan myös muovin kulutuk-
sesta. Omat ostot -palvelu kertoo, miten 
monta muovikassia on kauppareissuilla 
lähtenyt mukaan.

– Meidän perheen muovipussi-syntilis-

ta on aika paha, keskimäärin kymmenen 
pussia kuukaudessa. En löytänyt koko-
naislukua vuodelta, ehkä sen voisi lisätä 
palveluun.

– Myös sähköiset takuukuitit ovat ihan 
huippujuttu. Juuri etsimme kuumeisesti 
ilmankostuttimen takuukuittia, joka on 
hukassa, hän lisää.

Arjasta on hienoa, että digitalisoitu-
minen tuo uusia palveluja arkea helpot-
tamaan. Omat ostot -palvelu on hänestä 
helppokäyttöinen.

– Sen jälkeen, kun on selvittänyt al-
kujutut, kuten sääntöjen hyväksynnät ja 
muut tarpeelliset, palvelu on tosi selkeä. 
Minusta se on myös S-ryhmän näköinen. 
Hienoa, kun ei ole liikaa grafiikkaa ja 
muuta ylimääräistä sälää.

– Kiva, kun nämä jutut kehittyvät. Olen 
seurannut jo mobiilissa esimerkiksi Bo-
nuksen kertymistä ja etuja. Tuleekohan 
tämä Omat ostot -palvelu mobiilisoveluk-
seen jossain vaiheessa? •

Arja Suomalainen kirjautui Omat 
ostot -palveluun ensimmäisen kerran. 
Mitä mieltä hän on palvelusta ja 
nelihenkisen perheen ruokaostoksista?

Kiinnostava 
arjen avaaja

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

S-ryhmän Omat ostot -palvelu on yksityiskohtaisin 
oman kulutuksen analysoinnin mahdollistava palvelu 
Suomessa. Sillä on jo noin 50 000 käyttäjää.

Jopa yli 30 prosenttia 
käyttäjistä halusi muuttaa 

omia kulutustottumuksiaan 
nähtyään omat ostotietonsa 

yhteen vedettynä ja 
visualisoituna. 

Kuinka paljon 
ostan kasviksia 

verrattuna 
kekseihin? 

Montako 
muovikassia 

ostan vuoden 
aikana? 

Arja Suomalaisen perheen 
ostokset näyttävät tältä 
viimeisen 12 kuukauden 
ajalta. 

Omat ostot
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Palkkamme lasketaan SOK Palveluässässä.  
Jos sinulla tulee kysyttävää omasta palkastasi, 
ole aina ensin yhteydessä esimieheesi.  
Hän selvittää asiaa puolestasi ja on 
tarvittaessa yhteydessä palkanlaskentaan.

Miten luen 
palkkalaskelmaani?

Suoraan 
Palveluässästä
Suoraan Palveluässään voit olla yhteydessä 
verokorttien muutoksiin, palkkatodistuksiin 
ja ulosottoon liittyvissä asioissa.

VEROKORTTI UUDISTUU
Verokortti uudistuu helmikuussa 2019. Siitä läh-
tien kaikkien verokorteissa on yksi tuloraja koko 
vuoden tuloille. Sivutulon verokortti ja verokor-
tin kuukausituloraja poistuvat. Jos vuosituloraja 
ylittyy, työnantaja tekee ennakonpidätyksen 
lisäprosentin mukaan.

Verottaja lähettää sinulle vuoden 2019 vero-
kortin joulu-tammikuussa. Jos verokortin tiedot 
ovat oikein, sinun ei tarvitse toimittaa sitä pal-
kanlaskentaan. Palkanlaskenta saa verokorttisi 
tiedot automaattisesti verottajalta, kun työsuh-
teesi on ollut voimassa 31. joulukuuta 2018. 

Jos haluat nostaa veroprosenttia, voit ilmoittaa 
siitä palkanlaskentaan sähköpostitse. Muistat-
han, että jos haluat nostaa tulorajaa, on tilattava 
Verohallinnosta uusi verokortti. 

PALKKATODISTUS PYYTÄMÄLLÄ
Palkkalaskelman alaosassa oleva palkkatodis-
tusosio riittää yleensä palkkatodistukseksi. Jos 
erillinen palkkatodistus kuitenkin tarvitaan, voit 
pyytää sen Palveluässästä. Muistathan kertoa 
henkilötietojesi lisäksi, mihin tarkoitukseen 
todistus tulee ja miltä ajalta sen tarvitset.

palveluassa.verokortti@sok.fi
palveluassa.palkatAOK@sok.fi
p. 010 76 81986, arkisin klo 9–15.

Palkkakauden tiedot
AMMATTINIMIKE

PALKKAKAUDEN ANSIOT ERITELTYNÄ
•  Tehty työ eri osastoissa ja yksiköissä 

tunteina
•  Lisät tunteina

PALKKAKAUDEN VÄHENNYKSET 
ERITELTYNÄ
• Ennakonpidätys
•  Työeläke- ja työttömyys-

vakuutusmaksut

Kertyneet ja pidetyt lomat
VL. ANSIO = 1.4.2018 lähtien kertynyt vuosiloma-
ansio vuonna 2019 pidettävää lomaa varten, 
kuukausipalkkaisilla vuosiloma määräytyy 
kuukausipalkan mukaan

VL. LISÄT = esimerkiksi vuorolisät, jotka kerryttävät 
vuosiloma-ansiota

VL. TUNNIT = vuosilomatunnit

LOMAOIK.PVT = 1.4.2018 lähtien kertyneet lomapäivät

ED VL:N PITÄMÄTTÖMÄT = edellisen lomavuoden 
pitämättömät vuosilomapäivät 

VL. PVT PIDETYT = pidetyt vuosilomapäivät

Tunnistetiedot
MAKSUPÄIVÄ = palkanmaksupäivä

PALKKAKAUSI = aika, jolta palkka on ansaittu

TYÖYKSIKKÖ = ryhmä/toimipaikka

HNRO/MNRO = työntekijän henkilö- ja maksunumero

Verokortin tiedot
PERUS-% = ennakonpidätyksen perusprosentti

LISÄ-%  = ennakonpidätyksen lisäprosentti

PORRAS-% = porrasverokortin porrasprosentti

TULORAJA/VV = ennakonpidätyksen vuosituloraja

ANSIO VEROK. ALUSTA: tulot verokauden alusta 
yhteensä

TULOPVM = työsuhteen alkamispäivä

PÄÄT. PVM = työsuhteen päättymispäivä

YHTYMÄÄN TULO PVM = aloituspäivä SOK-yhtymässä

PALKKALASKELMA

SELITYS

PALKKATODISTUS KAUSI KULUVA VUOSI ED. VUOSI VUOSILOMATIEDOT

MAKSETAAN

SUMMAA-HINTAYKSIKÖT YLITYÖT

RAHAPALKKA
LUONTOISETU
VERONALAINEN ANSIO
LISÄT
LOMARAHA
LOMAKORVAUS
ENNAKONPIDÄTYS

VL. ansio 
VL. lisät 
VL. tunnit 
Lomaoik.pvt 
Ed VL:n pitämättömät 
VL. pvt pidetyt

VEROVAPAA 
JÄSENMAKSU 
VÄHENNYKSET 
VÄH. EN. ENPID. 
YLITYÖT

NETTOANSIOERITTELY

Palkkatodistusosa
Palkkatodistusosasta löytyvät 
palkka- ja vuosilomatiedot 
kootusti palkkakaudelta, 
kuluvalta vuodelta ja edelliseltä 
vuodelta.

VEROVAPAA = verovapaat maksut, esimerkiksi kilometrikorvaukset

JÄSENMAKSU = vapaaehtoinen ammattiliiton jäsenyys

VÄHENNYKSET = palkasta vähennetyt TyEL- ja työttömyys-
vakuutusmaksut

VÄH. EN. ENPID. = vähennykset ennen ennakonpidätystä eli 
työstä johtuvat vähennykset, kuten työvälineistä aiheutuneet 
kustannukset

YLITYÖT = maksetut ylityöt yhteensä tunteina

Tiedot lokerikoissa
RAHAPALKKA = palkka rahana ennen 
veroja ja muita vähennyksiä

PH ARVOT YHT. = henkilön luontoisetujen 
arvo

KOK. PALKKA = kokonaispalkka 
(rahapalkka ja luontoisedut yhteensä)

TUNTIPALKKA = palkka yhdestä tunnista 

PRY/VL = työehtosopimuksen 
palkkaryhmä ja vuosiluokka

TYEL-MAKSU = palkansaajan 
osuus eläkettä kerryttävästä 
työeläkemaksusta

TVAK-MAKSU = palkansaajan osuus 
työttömyysvakuutusmaksusta

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Lue lisää: 
Workplace - ryhmä Eepee/kaikki
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TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN, TUUKKA KIVIRANTA

O
riginal Sokos hotellit Vaakuna ja 
Lakeus saivat viime kesäkuussa 
arvostetut vastuullisuudesta ker-
tovat Green Key -sertifikaatit. Ho-
tellien palvelupäällikkö Kati Kel-

tamäki ja ravintolapuolen toimialapäällikkö 
Elina Mäki-Opas kertovat, että sertifikaatin 
hakuprosessi oli vaativa urakka.

– Sitä hoiti kolme ihmistä oman työn ohes-
sa puolen vuoden ajan. Kriteerit ovat sen ver-
ran kovat, että piti käydä asioita tarkasti läpi, 
Kati muistelee.

Yksi vaativimmista oli hotelleissa ja ravin-
toloiden keittiöissä käytettävien puhdistusai-
neiden tsekkaus ja tarvittaessa vaihto kriteerit 
täyttäviin. Kaikkien pesuaineiden on oltava 
ympäristöystävällisiä. 

– Vaatimus ei koske vain meidän omaa 
toimintaamme, vaan esimerkiksi lakanat ja 
pyyhkeet pesevän yhteistyökumppanimme 
on noudatettava samoja vaatimuksia, Kati to-
teaa.

Hyviä tekoja vettä säästämällä
Hotelleissa on suuri määrä suihkuja ja käsi-
hanoja ja niistä tulevaa vedenjuoksua säätä-
mällä on mahdollista vähentää merkittävästi 
vedenkulutusta. Green Key -sertifikaatti mää-

rittelee suihkujen ja käsihanojen virtaumat 
niin, että suihkujen minuuttivirtauma las-
kettiin hotellihuoneissa 12 litrasta 8 litraan. 
Tämä saatiin aikaan asentamalla molempien 
hotellien hanoihin virtaumarajoittimet. Se oli 
taloudellisesti iso satsa-
us, mutta maksaa itsensä 
takaisin vesilaskuissa.

Hotellihuoneissa on 
nykyään I love luonto 
-kyltti, joka kertoo ma-
joittujalle mahdollisuu-
desta säästää luontoa 
käyttämällä pyyhkeitä 
useamman päivän ajan. 
Samoin asiakas voi il-
moittaa, jos pitempään 
hotellivieraana olevan 
huonetta ei tarvitse siivo-
ta joka päivä.  Näin jokaisella majoittujalla on 
mahdollisuus osallistua ympäristötekoihin. 

Hotellivieraiden käytössä on myös polku-
pyöriä, joita he voivat lainata liikkumiseen 
kaupungilla.

– Energiaa säästämme käyttämällä led-
valoja, energiansäästölamppuja ja liikkeen-
tunnistusta, jolloin valot eivät pala turhaan, 
Kati kertoo.

vastuullisuus

Sertifikaatin 
hakuprosessi oli 
vaativa urakka.  
Kriteerit ovat sen 
verran kovat, että 
piti käydä asioita 
tarkasti läpi.Vastuullisuus  

on vihreitä avaintekoja
Oikeanlaiset pesuaineet, polkupyörät, lähiruoka, vege, pillit ynnä muuta.  

Green Key -sertifikaatti näkyy Eepeen hotelleissa ja ravintoloissa  
monella tavoin.

Vastaanottopäällikkö Merja 
Rantala ja palvelupäällikkö 
Kati Keltamäki iloitsevat 
Green Key -sertifikaatista, 
joka lisää vastuullisuutta 
Eepeen hotelleissa.
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Tommin palsta

Erinomaista Eepeetä
Eepeessä on erinomaista palkitsemisen oikeudenmukaisuus, 
valoisat tulevaisuudennäkymät sekä henkilöstön reilu ja 
tasapuolinen kohtelu. Myös entistä myönteisempi työnantajakuva 
sekä johtamis- ja toimintakulttuuri vievät meitä eteenpäin.

T
yöyhteisötutkimus ja Eepeen joh-
don analyysi kertovat, miten meillä 
menee tällä hetkellä. Sanoisin, että 
oikein mukavasti. Corporate Spiri-

tin tekemän tutkimuksen mukaan Eepeen 
työnantajakuva on aikaisempaa myöntei-
sempi.

Merkittävin parannus edellisvuoteen 
näkyy työhyvinvointiin panostamisessa. 
Uskon, että esimiehille pidetyt työhyvin-
vointipajat ovat osaltaan auttaneet asiassa.  
Pajoissa esimiehet ovat oppineet oman työn 
ja työroolin jäsentämistä sekä toimimista 
arjen haastavissa tilanteissa. Esimiehen vai-
kutus työyhteisössä on niin merkittävä, että 
esimiestyön jatkuva kehittäminen auttaa vä-
lillisesti jokaista eepeeläistä.

Miellyttävä tieto on myös se, että työpai-
kan vaihtohalukkuus on laskenut ja työnan-
tajan suositteluhalukkuus kasvanut. Meillä 
on entistä enemmän työntekijälähettiläitä 
kertomassa, miten hyvä työpaikka Eepee 
on. Kun toimintakulttuuri paranee, usein 
myös avoimuus ja halu antaa palautetta li-
sääntyvät. Joissain yksiköissä koetaankin, 
että byrokratiaa on liikaa ja toimipaikan 
tavoitteiden selkeydessä olisi parantamisen 
varaa.

Kun verrataan Eepeetä muihin suoma-
laisiin työpaikkoihin, meillä mielletään 
merkittävästi paremmaksi palkitsemisen 
oikeudenmukaisuus, valoisat tulevaisuu-
dennäkymät sekä henkilöstön reilu ja ta-
sapuolinen kohtelu. Mittareista pitäville 
kerrottakoon, että TYT-indeksi on noussut 
edellisvuodesta 1,0 pistettä ja on nyt 77,3 
pistettä. Se on yli kymmenen pistettä Suo-
men yleisnormin yläpuolella. TYT-luokitus 
on tasolla AAA Erinomainen. 

Työhön lisää motivaatiota
Missä meillä on parannettavaa? Tutkimus 
kertoo, että hiukan on haasteita työmotivaa-
tiossa. Suhteellisesti heikoimmin toimivien 
asioiden joukossa ovat kokemukset oman 
työn haastavuudesta ja mielenkiintoisuudes-
ta, tärkeydestä yrityksen kannalta sekä hyö-
dyllisyydestä. Näitä parantamalla kohoaisi 
varmasti työmotivaatiokin, vai mitä? Oman 
työn merkityksellisyyden tunne on erittäin 
tärkeä työmotivaatioon vaikuttava tekijä.

Oman työpanoksen tärkeyttä yrityksen 
kannalta sekä oman työn haastavuutta ja 
mielenkiintoisuutta on tärkeää kehittää, 
jotta työn mielekkyys säilyy ja vaikuttaa 
positiivisesti myös asiakaskokemukseen. 
Esimiehet ja myös työkaverit ovat tärkeässä 
roolissa jokaisen työn tärkeyden korostami-
sessa. Palautteen antaminen, tervehtiminen, 
osaamisen jakaminen, avoimen keskustelu-
ilmapiirin luominen, arvostuksen osoitta-
minen ja toisten huomioiminen ovat pieniä 
mutta tärkeitä asioita arjen toiminnassa.

Erilaiset näkemykset ja niiden hyödyntä-
minen ovat voimavara, sillä ilman uusia tuu-
lia kehitys pysähtyy. Siksi toivon, että meillä 
jokainen voi kertoa mielipiteensä Eepeen ke-
hittämisestä. Esimiehet voivat omissa yksi-
köissään luoda henkilöstölle mahdollisuuk-
sia antaa konkreettisia kehittämisehdotuksia. 

Tulevaisuusnäkymien valoisuuden ja 
henkilöstön reilun kohtelun lisäksi vahvuu-
tenamme on muutosten toteutuskyky. Se on 
tärkeä asia, sillä pysyäksemme kaupan kehi-
tyksessä on kyettävä uudistumaan. Tiedän, 
että monessa yksikössä onkin venytty muu-
tosten ja arjen kaupankäynnin aallokossa. 
Kiitokset siitä, sillä näin pystymme pitämään 
Eepeen alueen kärkikauppana.

Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja

Esimiehet ovat tärkeässä roolissa  
jokaisen työn tärkeyden korostamisessa.

Lähiruokaa ja hävikki minimiin
Myös ravintoloissa Green Key vaikutti erityisesti pesu-
ainerintamalla. Elina kehuu, että Kati hoiti tuon urakan 
ravintoloiden esimiesten kanssa mallikkaasti. Lähiruo-
ka ja kotimaisuus ovat olleet Eepeen ravintoloissa vah-
vassa roolissa jo aikaisemminkin, seuraavina vuosina 
käydään tosissaan ruokahävikin kimppuun. 

– Tavoitteena on vähentää omasta toiminnasta syn-
tyvää ruokahävikkiä vuoteen 2020 mennessä 15 pro-
senttia. Seuraamme nyt aktiivisesti, mistä ja missä vai-
heissa hävikkiä muodostuu, Elina toteaa. 

Hävikinhallinta on kokonaisuudessaan hävikkiä en-
naltaehkäisevien käytäntöjen ja ohjeistusten luomista, 
toteuttamista ja seurantaa.

Ympäristöystävällisyys tarkoittaa asiakkaille myös 
vaihtoehtojen tarjoamista, ruokalistoilla nähdään aiem-
paa enemmän myös vege- ja kasvisruokia. Esimerkiksi 
Amarillossa on tarjolla itsetehtyjä kikhernepihvejä sekä 
vegejäätelöä ja -majoneesia. 

– Jo nyt on saatu merkittäviä tuloksia pillirintamalla. 
S-ryhmän tuoreen muovilinjauksen mukaisesti vuoden 
loppuun mennessä otetaan käyttöön tapa, että pilli an-
netaan vain pyydettäessä. Se on vähentänyt muovisten 
pillien käyttöä jo nyt todella paljon. Suunnitelmissa on 
vielä korvata muovipillit paperisilla tai biomuovisil-
la pilleillä. Lisäksi tulemme luopumaan ravintoloissa 
muovisten drinkkitikkujen käytöstä vuoden 2019 lop-
puun mennessä, Elina kertoo.

Eturintamassa ympäristön hyväksi
Kati ja Elina ovat ylpeitä siitä, kuinka hienosti henki-
lökunta on ottanut ympäristönsuojeluhaasteen vastaan.

– Minulle tuli useita kommentteja siitä, kuinka työn-
tekijät arvostavat tätä ja ovat jopa odottaneet sertifikaa-
tin käyttöönottoa, Kati sanoo.

Elina muistuttaa, että näin ison yrityksen teoilla on 
merkitystä. 

– Vastuullinen toiminta on hyväntekeväisyyttä 
luontoa kohtaan. Tulee hyvä mieli, kun on mukana 
tällaisessa. Sitä paitsi tämä sopii Eepeen ja S-ryhmän 
toimintaan: vastuullisuus on luonteva osa toimintaam-
me, näin vaikutamme ja näytämme osaltamme myös 
esimerkkiä. 

Kati lisää, että Green Key -sertifikaatti on monelle 
asiakkaalle tärkeä valintakriteeri.

– Yhä useampi majoituspalveluja käyttävä yritys va-
litsee hotellin sen pohjalta, onko sillä käytössä julkinen 
ympäristöohjelma, kuten meillä Green Key. •

Vastuullinen toiminta on 
hyväntekeväisyyttä luontoa 

kohtaan. Tulee hyvä mieli, 
kun on mukana tällaisessa.
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Illallinen klo 18-21 seisovasta pöydästä

Eepeen vuosijuhla la 26.1.2019

Eepeeläiset majoittaa:
Original Sokos Hotel Lakeus alk. 50 €/2 hh
Varaukset suoraan netistä www.sokoshotels.fi varauskoodilla BVUOSIJUHLA19

Ilmoittautuminen ja mahdollinen kuljetustarve tulosyksiköittäin sanna.marttala@sok.fi 6.1.2019 mennessä.

Eepeen henkilökunnalle seuralaisineen klo 18-02 Original Sokos Hotel Lakeudessa

Lisäksi aktiviteetteja & yllätyksiä!

Ohjelman 
tuottaa:

Pauli Hanhiniemen Retkue
Esiintymässä:
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